
TERMO DE COMPROMISSO E COOPERAÇÃO

COMPROMITENTES: ESTADO DE MINAS GERAIS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

COMPROMISSÁRIA: VALE S.A. (VALE), pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima aberta,
inscrita no CNPJ 33.592.510/0001-54, com matriz localizada à Praia de Botafogo, nº 186, 9º andar,
Torre Oscar Niemeyer, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.350-145.

CONSIDERANDO que chuvas intensas afetaram a bacia do Paraopeba, em dezembro de
2021  e  janeiro  de  2022,  acarretando  aumento  na  vazão  do  rio  Paraopeba,  com  carreamento  e
deposição de sedimentos nas áreas alagadas;[1]

CONSIDERANDO  que  um  novo  período  de  chuvas  em  Minas  Gerais  se  inicia  em
outubro[2],  com  necessidade  de  realização  de  a vidades  emergenciais  de  interesse  público  para
proteção e resguardo da população residente na bacia do Paraopeba;

CONSIDERANDO que a Compromissária protocolou em 30/03/2022, perante a FEAM, o
documento “O contexto ambiental das enchentes do Paraopeba e a influência dos rejeitos derivados
do rompimento de B1 nos materiais trazidos às áreas afetadas pelas enchentes” para a caracterização
dos  sedimentos  depositados  às  margens  do  Rio  Paraopeba  em  decorrência  das  mencionadas
enchentes, cuja análise ainda está em andamento;

CONSIDERANDO o interesse dos signatários, em caráter coopera vo, na mi gação de
impactos associados ao evento hidrológico crí co citado e em prol da comunidade e meio ambiente;

CONSIDERANDO  o  interesse  dos  signatários  em,  sempre  que  possível,  evitar  a
li giosidade;

CELEBRAM o presente termo, regido pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª.   O  objeto  do presente  termo é,  em caráter  coopera vo e  emergencial,  observado o
disposto no Parágrafo Único desta cláusula , regular a disponibilização, pela Vale, de prestadores de
serviços por ela contratados,  para a vidades de limpeza, remoção, transporte e a des nação final
ambientalmente adequada de resíduos e sedimentos mobilizados com as chuvas e enchentes  nos
meses de dezembro de 2021 e, principalmente, em janeiro de 2022, aos Municípios de Brumadinho,
Be m, São Joaquim de Bicas, Mário Campos, Esmeraldas e Juatuba (“Contrato de Serviço”).

Parágrafo único: A implementação total do escopo consiste na disponibilização, por 90 (noventa) dias
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corridos,  contados  de  15  de  agosto  de  2022,  de  114  (cento  e  quatorze)  equipamentos  e
correspondentes recursos(“frotas”), em regime de trabalho de 08:00h (oito horas) diárias, em dias e
horários úteis (08:00h às 16:00h), compar mentados em “frotas” dos pos “01”, para os Municípios
de Brumadinho,  Esmeraldas e Juatuba (que contém 24 equipamentos e recursos correspondentes,
para cada município) e “02”, para os Municípios de Be m, São Joaquim de Bicas e Mário Campos (que
contém 14 equipamentos e recursos correspondentes, para cada município), conforme descritas no
Anexo I - Frotas e Municípios (49576789) e considerando as caracterís cas das áreas impactadas em
cada um dos municípios.

Cláusula  2ª.  Os  Municípios  elencados  na  Cláusula  1ª  poderão  celebrar  convênios  individuais  e
específicos,  nos  termos  e  condições  do  modelo  con do  no  Anexo  II –  Convênio  de  Cooperação
(49576889), até a data de 22/07/2022, detalhando o escopo e prazos, referentes à contratação de
prestadores de serviços a serem definidos pela Vale, ficando certo e ajustado que cada Município
assumirá, por meio de respec vo instrumento de convênio, a responsabilidade exclusiva pela gestão
do  respec vo  Contrato  de  Serviço,  incluindo  as  a vidades  de  coordenação,  acompanhamento,
fiscalização, recebimento dos serviços, validação das medições obtenção de licenças, autorizações e
permissões porventura necessárias, bem como a autorização junto aos proprietários de áreas privadas
eventualmente indicadas ou localizadas na área de competência do referido Município.

Parágrafo Primeiro: Caso não se efe ve a celebração do convênio com um ou mais dos Municípios
elencados, fica a Compromissária desobrigada dos termos estabelecidos no presente documento em
relação à celebração e pagamento dos respec vos Contratos de Serviço e quan ta vos de “frotas”
descritos no Anexo I (49576789). Para os fins do presente instrumento, a Vale diligenciará a celebração
apenas dos Contratos de Serviço a serem executados na área dos Municípios que verem celebrado os
respec vos convênios.

Parágrafo  Segundo:  Constará  obrigatoriamente,  nos  referidos  Contratos  de  Serviços,  condição
suspensiva nos termos do ar go 125 do Código Civil, sujeitando sua vigência e eficácia à celebração do
respec vo Convênio.

Parágrafo Terceiro: Na hipótese de um ou mais Municípios não celebrarem os convênios supracitados,
não  haverá  ajuste  de  escopo,  notadamente  com relação  à  acréscimo  de  quan ta vo  de  “frotas”
descrito no Anexo I  (49576789) ou realocação ou transferência de recursos para ou pelos demais
Municípios  que  celebrarem  convênios,  ficando  a  Vale  automa camente  desonerada  de  qualquer
pagamento vinculado aos Contratos de Serviço ex ntos pelo não cumprimento da condição suspensiva
descrita nesta Cláusula 3ª.

Parágrafo  Quarto:  A área prioritária  para  remoção  dos  sedimentos do  período chuvoso é  aquela
indicada no mapeamento do Anexo III - Áreas Mapeadas (49612437).

Cláusula 4ª: Após a celebração dos convênios, os Municípios deverão realizar a gestão dos Contratos
de  Serviço,  através  da  medição  dos  serviços  prestados  e  fiscalização  direta,  prestando  contas
mensalmente aos Compromitentes, dos serviços executados com os Contratos de Serviço, a fim de que
seja acompanhada a eficiência do cumprimento do objeto do presente Termo.

Parágrafo primeiro: A Vale não fará a gestão e nem a fiscalização dos Contratos de Serviço que ficarão
exclusivamente sob a responsabilidade do respec vo município.
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Parágrafo segundo:  O quan ta vo máximo de “frotas” que serão objeto dos Contratos de Serviço
prestados em bene cio exclusivo de cada município está descrito no Anexo I (49576789). As partes
esclarecem e reconhecem que, o escopo do Contrato de Serviço será caracterizado com a vidade de
meio, decorrente da prestação dos serviços contratados por prazo certo, observado o termo final de
conclusão  es mado até  15  de  novembro  de 2022,  com limite  máximo  de  “frotas”,  não havendo,
portanto,  o  estabelecimento  de  limite  mínimo de “frotas”  e/ou entrega  e  conclusão de qualquer
produto final quan ficável.

Cláusula 5ª: A gestão do Contrato de Serviço e o respec vo usufruto das “frotas” disponibilizadas nos
termos deste acordo, será de responsabilidade exclusiva de cada Município, não respondendo a Vale
por eventual demanda em relação aos sedimentos efe vamente re rados.

Parágrafo Único: Caso, uma vez finalizadas as a vidades referentes à limpeza, remoção e transporte
para  disposição  final  do  material  constante  das  áreas  indicadas  no  Anexo  III  (49612437),  haja
disponibilidade de “frotas” em determinado município, e desde que o Contrato de Serviço não tenha
a ngido o seu termo final de vigência, o Município poderá u lizar referido saldo de “frotas” única e
exclusivamente para limpeza, re rada e transporte, e des nação final do material  proveniente dos
alagamentos de 2021/2022 que esteja depositado em outras áreas dentro da sua extensão territorial,
o que deverá ser previamente comunicado aos Compromitentes para acompanhamento.

Cláusula 6ª: Os Municípios estabelecerão, na coordenação dos serviços, as rotas mais adequadas para
re rada e transporte do material  visando o menor impacto ao trânsito e aos munícipes,  cabendo
ainda,  observar  as  orientações  técnicas  emi das  pelos  órgãos  de  Estado,  com  indicação  do
procedimento adequado para a sua re rada, transporte e disposição final, além de redução de ruído e
emissão de par culados.

Cláusula 7ª: Os caminhões devem ser impermeáveis e encobertos por lonas, de forma a garan r a
perfeita  vedação  e  impedir  eventuais  derramamentos  e  possíveis  danos  ambientais  durante  o
transporte.

Cláusula 8ª: Com relação à a vidade de des nação final do material removido, caberá à Vale:

a)  Selecionar  e  remunerar  terceiro  para  realizar  a  des nação  final  em  aterro  licenciado,
exclusivamente dos resíduos re rados pelos prestadores de serviços por ela contratados, de acordo
com as especificações deste Termo e seus anexos; e

b) Custear a classificação dos sedimentos para des nação ao aterro licenciado, caso necessário.

Cláusula 9ª: Em razão da assinatura deste termo, ficam reconhecidos os atendimentos dos itens 1 e 2
do O cio IGAM/GAB nº. 18/2022, bem como recomendações decorrentes destes itens.  O item 6 será
tratado administra vamente e os itens 3, 5, 7, 8 e 9 serão subs tuídos pelas ações e obrigações da
VALE rela vas ao Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Paraopeba, nos termos a seguir:

a)  Apresentar  delimitação  da  mancha  de  inundação  até  o  reservatório  da  UHE  de  Re ro  Baixo,
referente ao período chuvoso de 2021-2022 (nov/2021 a jan/2022);
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b) Dar sequência à complementação do "Programa de Caracterização dos Solos nas Áreas Inundadas",
incluindo as áreas a ngidas pelo período chuvoso de 2021-2022;

c) Executar ações de disciplinamento de drenagens, bem como ações de estabilização de taludes e
margens na área de influência vigente no Plano de Reparação;

d) Realizar a manutenção das estruturas danificadas pelas chuvas na área de influência vigente no
Plano de Reparação, tais como obras de bioengenharias e cercamentos.

Cláusula 10ª. As ações previstas no item 4 do O cio IGAM/GAB nº 18/2022, rela vas ao Plano de
Garan a  de  Disponibilidade  de  Água  Bruta,  serão  cumpridas  de  acordo  com os  compromissos  já
firmados pela Vale denominado TAC Monitoramento - Plano Integrado de Abastecimento de Água na
Bacia do Rio Paraopeba ou outro instrumento que vier a sucedê-los.

Cláusula 11ª: O presente termo é celebrado em caráter coopera vo, não implicando, portanto, em
reconhecimento de responsabilidade civil, administra va ou penal da Vale ou de seus colaboradores
em qualquer espécie, grau, especialidade ou função desempenhada na companhia, nem prejudicando
direitos individuais e individuais homogêneos e cole vos e o exercício das atribuições e prerroga vas
do Poder Público e das partes Compromitentes, inclusive a possibilidade de proposição de medidas
judiciais e administra vas.

Cláusula 12ª: Este compromisso não altera ou subs tui outras avenças já firmadas entre as partes,
nem repercute na esfera de pessoas jurídicas ou sicas que não par ciparam da sua assinatura, não
excluindo outros direitos e pretensões individuais.

Cláusula 13ª:  As partes,  em todas as suas a vidades relacionadas a este Termo de Compromisso,
cumprirão, a todo tempo, o disposto na Lei An corrupção  Brasileira (Lei nº 12.846/2013), bem como
em qualquer outra lei, norma ou regulamento com finalidade e efeito semelhantes, inclusive aqueles
aplicáveis  à  Administração  Pública,  bem  como  todos  os  regulamentos,  leis,  normas  e  legislações
relacionadas a corrupção, suborno, conflito de interesse, lavagem de dinheiro, fraude ou improbidade
administra va.

Cláusula 14ª: Este termo passa a vigorar a par r de sua assinatura, tendo o prazo de vigência até 15 de
novembro de 2022. As partes, desde logo, estabelecem que não serão definidas medidas de caráter
perpétuo, con nuo ou indefinido no tempo.

Parágrafo único. Em caso excepcional e tecnicamente fundamentado, o prazo de vigência poderá ser
prorrogado por até mais um mês, mediante acordo entre as partes, desde que não haja inviabilidade
técnica  em  função  de  novo  período  chuvoso  e  dentro  do  limite  total  de  horas  previstas  neste
instrumento.

Cláusula 15ª: Em caso de conflito entre as cláusulas deste Termo e seus anexos, prevalecerá sempre o
disposto no Termo de Compromisso.

Cláusula 16ª: As questões decorrentes deste Termo de Compromisso serão dirimidas na Comarca de
Belo Horizonte/MG.
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Belo Horizonte, 12 de julho de 2022.

[1] h ps://portal.inmet.gov.br/no cias/an%C3%A1lise-das-chuvas-na-bahia-minas-gerais-e-espir
%C3%ADto-santo-em-dezembro-de-2021

h ps://portal.inmet.gov.br/no cias/minas-gerais-balan%C3%A7o-climatol%C3%B3gico-de-
janeiro-2022

h p://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php?op on=com_content&view=ar cle&id=14

[2] h ps://portal.inmet.gov.br/uploads/notastecnicas/Nota_tecnica_CEDEC_04_17.pdf
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